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2022

Spoštovani organizatorji
prireditve, nastopajoči in
donatorji, najlepša hvala
za vaš trud in prispevek,
da lahko prireditev raste.
Hvala, dragi obiskovalci, da
z obiskom in nasmehom
poplačate trud vseh
sodelujočih. Pridite znova in
uživajte, nasmejte se ter si z
obiskom predstav polepšajte
večere; in ostanite svobodni!
Vlasta Krmelj, županja

Spremembe programa, tudi zaradi Covid-19, bodo
objavljene na naši spletni strani in Facebook profilu.

11. 3. - 17. 3. 2022

Pred nami so že sedmi Dnevi Arnolda Tovornika, lahko rečemo
tradicionalni, na kar smo zelo ponosni. Ponosni smo na Arnolda
Tovornika, ki je tudi v težkih časih našel kapljo smeha, morda v
pogledu, kretnji ali glasu in jo vrhunsko interpretiral. Je neponovljiv,
vrhunski. S to mislijo leto za letom organiziramo njegove dneve in
tako ohranjamo spomin ter mu dodajamo vrednost za prihodnost.
Obiskovalci vedno uživajo v predstavah, zato se iz leta v leto tudi
vračajo. Vsak najde tisti večer kapljo smeha zase in nasmeh za še
nekaj prihodnjih dni. Že kaplja smeha naredi dan prijaznejši, nas
umiri in usmeri k pozitivnim razmišljanjem.
Čas je več kot primeren, da se nasmihamo in smejemo, se srečamo
in uživamo v predstavah priznanih ustvarjalcev. Letošnji dnevi nas
poleg veselja prevevajo tudi z mislijo o svobodi. Je svoboda živeti v
miru, govoriti materni jezik ali potovati po svetu; je svoboda imeti
poklic in delo, je to uživanje v ljubezni; je svoboda gledati svoje
otroke, kako si ustvarjajo in gradijo življenje, je svoboda biti sam?
Misel o svobodi lepo ubesedi prejemnik Nobelove nagrade za
literaturo v letu 2021, Abdulrazak Gurnah. V romanu Paradise eden
od sužnjev, ki mu je bila svoboda ponujena kot »darilo«, vendar tega
ni želel sprejeti in se je odločil, da bo še naprej suženj, o svobodi
razmišlja nekako tako: imel sem svobodo v tistem trenutku, ko sem
se rodil … in kaj je večja svoboda od tega?

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

dnevi
arnolda
tovornika
2022

ŽE 7. DNEVOM ARNOLDA TOVORNIKA
NA POT!

DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA

11. 3. - 17. 3. 2022

Smo maloštevilna ekipa, ki s pomočjo zunanjih sodelavcev skrbi, da
se vi, spoštovani obiskovalci, v našem hramu kar najbolje počutite.
Zaradi razumevanja pokroviteljev in donatorjev so vstopnice
dosegljive po zelo ugodnih cenah. Pridite na naše prireditve,
zaploskajte vašim najljubšim glasbenim in gledališkim izvajalcem.
Skupaj bomo zmogli – kultura bo (pre)živela in življenje bo lepše!

OTVORITEV
RAZSTAVE »DEL
STALNE ZBIRKE ARNOLDA
TOVORNIKA«
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: avla Hrama kulture
Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Oto Vogrin,
040 834 145.

Vsak dogodek je unikat, veseli smo, da srečujemo vedno več novih
obrazov. Začutili ste, da ste pri nas dobrodošli. Da lahko z nami
delite misli, predloge, mnenja ...
Ob bližajočih Dnevih Arnolda Tovornika si želimo, da nas obiščete,
se z nami družite in predvsem zadovoljnih obrazov zapuščate
dvorano.

Petek, 11. 3. 2022

ekipa Hrama kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi

GENERALNI
POKROVITELJ

PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE O
ARNOLDU TOVORNIKU
V pričujoči monografiji je faktografsko prikazana umetniška pot
dramskega igralca Arnolda Tovornika.
Knjigo bo predstavil avtor Marko Košir.
ARNOLD

Spremembe programa, tudi zaradi Covid-19, bodo objavljene na
naši spletni strani in Facebook profilu.

PRIČETEK:
ob 17.30
LOKACIJA:
avla Hrama kulture
Arnolda Tovornika

V monografiji je faktografsko pri
kazana umetniška pot dramskega
igralca Arnolda Tovornika.
Za igralski poklic se ni odločil
zaradi svojih igralskih izkušenj z
dijaških odrov in iz nekaj humoris
tičnih nastopov v manjših družbah
in nesporne igralske nadarjenosti,
temveč bolj zato, ker so mu v SNG
Maribor obljubili stanovanje. S tem
pa smo imeli v Mariboru veliko
srečo, saj nam je ta njegova odlo
čitev podarila velikega igralca,
nosilca repertoarja in dolgoletnega
prvaka mariborskega odra.
Če velja, da ni velikih in malih
vlog, temveč so samo veliki in mali
igralci, Arnold Tovornik to gotovo
potrjuje v vseh svojih vlogah. In
če je odlika velikega igralca, da da
vedno vse od sebe, ne glede na
vlogo, je Arnold Tovornik najboljši
zgled tega.

To, da je prihajal na vaje, tudi
šele prve ali bralne, z že razdelano
vlogo in naučenim besedilom, ni le
znak poklicne etike, temveč priča, da
je bil nesporno profesionalec.
Ob tem pa je bil vedno tovari
ški in vljuden do vseh sodelavcev,
ne glede na to, ali je šlo za ravnatelja
gledališča ali za vratarja.
Sam sem ga spoznal v garde
robi prvaka mariborske Opere
Aleksandra Kovača, kjer sem se
pogosto zadrževal v odmorih nešteto
opernih predstav. Seveda sem takrat
bolj poslušal kot govoril. In ko sem
ga srečeval na mariborskih ulicah,
največkrat v zgodnjih popoldanskih
urah na njegovi poti od gledališča
proti domu v Gregorčičevi ulici, sem
ga vedno spoštljivo pozdravil. Vedno
je odzdravil, ali me je tudi prepoznal,
ne vem. A pomembno je bilo, da sem
jaz poznal njega.
Avtor

TOVORNIK

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Pred nami je 7 »pravljična« izvedba Dnevov Arnolda Tovornika. Zakaj
je številka 7 pravljična? Njena priljubljenost v pravljicah in literaturi
nasploh je nesporna, število 7 ima zgodovinski pomen, versko
ozadje in še bi kaj našli. Tako smo se odločili, da to »pravljično«
izvedbo podaljšamo iz 6 na 7 dni v upanju, da se bomo izognili
težavam in improvizaciji s Covid-19 in bomo končno zadihali brez
mask in s polnimi pljuči zajeli Dneve Arnolda Tovornika 2022.

ARNOLD

TOVORNIK
Marko Košir

11. 3. - 17. 3. 2022

Petek, 11. 3. 2022

DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA 2022
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11. 3. - 17. 3. 2022

MONOKOMEDIJA »TADEJ TOŠ«
Tadej Toš je veliko več kot mojster
besede. Je tisti komik, ki je kot
»lock-down« klovn v mesecih
kavč aresta bistveno prispeval
k ohranjanju (kolikor toliko
normalnega) mentalnega stanja
med štiri stene zaprtih Slovencev.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko
v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Sobota, 12. 3. 2022
GLEDALIŠKI SEMINAR
Gledališki seminar, na katerem se bomo posvetili improvizacijskemu
gledališču. To je oblika gledališča, pri katerem prizori nastajajo sproti
brez vnaprej pripravljenega scenarija. Publika s svojimi predlogi
aktivno vpliva na potek predstave. Tako so improvizacijski nastopi
unikatni in neponovljivi.
Seminar bodo vodili člani DRUŠTVA IMPRO.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: Mala dvorana v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Sobota, 12. 3. 2022
ČAROBNI ZOBKI
- GLEDALIŠČE SMEJČEK
Tomaž čaka v zobozdravstveni čakalnici in zelo ga je strah. Zobki
ga bolijo, vendar se vedno, ko zobozdravnica pokliče njegovo ime,
skrije. Ko mu zobozdravnica pusti na sedežu pravljico, pa jo skupaj
z otroci prebere. Ugotovi, da se v njegovih zobkih skriva črviček, ki
mu je ime Bakterija in da ga v resnici prav on nagovarja k temu, da
je poreden in da si ne umiva zob. Tomaž se odloči, da bo tej krivici
napravil konec…
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice v predprodaji
so na voljo po 4,00 EUR – spremljevalec otroka ima prost
vstop - v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak
ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00, ter v torek in četrtek
med 11.00 in 13.00 in uro pred predstavo. Na dan predstave so
vstopnice v prodaji po 5 EUR.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20, Polonca Perkuš, 040 220 297 ali na
www.hramkulture.si.

Sobota, 12. 3. 2022
VINKO ŠIMEK - INŠPEKTOR JAKA
»KRIMINALNA KOMEDIJA«
Inšpektor bo drzen, tudi predrzen,
včasih prijazen in spet nepredvidljiv
in vendar neškodljiv. Vsekakor
pa neupogljiv in tudi neubogljiv.
On vidi pod krilo, četudi tja ne
pogleda, strelja brez pištole in
pove to, kar drugi samo mislijo.

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v
Hramu kulture Arnolda Tovornika

Avtor besedila: Vinko Šimek
Režija: Matjaž Latin
Igra: Vinko Šimek (Inšpektor Jaka)
Mojstrovalec tona: Simon Spreitzer

11. 3. - 17. 3. 2022

Petek, 11. 3. 2022
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PREDSTAVA „DEJT“ (ZMENEK):
AVTORSKO DELO NEPONOVLJIVE
SANDRE SILAĐEV

Torek, 15. 3. 2022
STAND-UP KOMEDIJA »MALI
OTROCI, VELIKI PROBLEMI«

11. 3. - 17. 3. 2022

11. 3. - 17. 3. 2022

Nedelja, 13. 3. 2022

DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA

V tej predstavi se Sandra Silađev
nahaja v vlogi gospe srednjih let
in mame samohranilke Olivere
Živković, ki je šla na ljubezenski
sestanek, njen »zmenek« pa se ne
prikaže.
https://www.musictime.hr/
Predstava je v srbskem jeziku.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
“Mali otroci, mali problemi, veliki otroci, veliki problemi!” je pregovor,
ki ga je slišal že vsak starš. Pa je resničen?
Igrata: Uroš Kuzman in Aleš Novak.
https://www.sititeater.si/predstave-siti-teatra-btc/mali-otrociveliki-problemi/

Ponedeljek, 14. 3. 2022

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

KOMEDIJA ŠPAS TEATER
»ŽENSKA: LJUBEZNI, IZGUBE,
OBLEKE«
Predstava, ki nasmeje, seže v srce in polepša življenje marsikateri
ženski.
Igrajo: Mojca Funkl, Nataša Barbara Gračner, Desa Muck, Vesna
Pernarčič in Saša Pavlin Stošić.
https://www.spasteater.si/predstave/zenska-ljubezni-izgubeobleke
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Sreda, 16. 3. 2022
VLADO NOVAK
V MONODRAMI
»GAJAŠ, BREZ MASKE«
Pišti Gajaš (Vlado Novak), avtomehanik iz filma Petelinji zajtrk
(2007), znova v akciji.
https://www.mgp.si/si/predstave-za-odrasle/gaja-brez-maske.html
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POKROVITELJI DNEVOV

Četrtek, 17. 3. 2022
KOMEDIJA »SKOČIVA POD ODEJO«
Komedija zmešnjav, avtorja Raya
Cooneya, v izvedbi dramske
sekcije KD PAVZA. Igrajo: Janko
Stojkovič, Alenka Škerbinek,
Jernej Možič, Eva Roj, Darko
Žunko, Mateja Žunko, Daniel
Jehart, Nataša Koprivnikar.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Cena vstopnic: 15 EUR (od 1. 3. 2022 dalje), razen za predstavo
»Skočiva pod odejo« , ki bo v četrtek, 17. 3. 2022, ob 19.00, je cena
8 EUR. Prodaja vstopnic v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda
Tovornika vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00,
v torek in četrtek med 11.00 in 13.00, ter uro pred predstavo, ali
preko sistema Mojekarte.si in na vseh Petrolih. Za družinsko karto
(3 vstopnice in več) velja 10 % popust. Popusti se lahko uveljavljajo
samo v TIC-u.
Informacije na tel. št.: 02 673 02 20.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

GARAŽNA VRATA

11. 3. - 17. 3. 2022

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke
Zorko v Hramu kulture Arnolda
Tovornika
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POKROVITELJI DNEVA

DONATORJI
.

MEDIJSKI POKROVITELJI
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VSAK PRVI TOREK V MESECU
DRUŠTVO ZAVETJE ORGANIZIRA
BREZPLAČNE PRAVNE NASVETE
Kot NOVOST uvaja:
- SVETOVANJE NA PODROČJU PARTNERSKE IN INDIVIDUALNE
TERAPIJE, PRAV TAKO TUDI INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO
SVETOVANJE ZARADI KRIZE, POVEZANE S COVID SITUACIJO in
- STORITVE OSEBNE ASISTENCE kot vsakodnevno pomoč invalidom
med 18. in 65. letom starosti pri vseh opravilih in dejavnostih, ki jih
ne morejo izvajati sami, bodisi doma ali izven doma.
Za svetovanje in storitve osebno asistenco se lahko naročite
po telefonu 031 764 169, Irena Kukovec Stajan, ali po e-pošti
irena.kukovec-stajan@krs.net.
PRIČETEK: od 16.00 do 18.00
LOKACIJA: pisarna TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Petek, 4. 3. 2022
13. ABONMA KOMEDIJA
– NAJ NAS SMEH ZDRUŽUJE: KD
BOHINJSKA BELA – GLEDALIŠČE
BELANSKO, KOMEDIJA »SLEPARJA
V KRILU«
Brezposelna angleška igralca Jack in Leo v Ameriki že skoraj
obupata nad igralsko kariero in življenjem, ko v časopisu prebereta,
da bogata ženska na smrtni postelji išče otroka svoje sestre,
ki sta se še majhna z materjo preselila v Anglijo. Namerava jima
zapustiti večji del svojega bogastva. Jack in Leo se odločita, da se
bosta milijonarki predstavila kot njena izgubljena nečaka. Stvari se
zapletejo, ko izvesta, da gospa ne išče nečakov, temveč nečakinji.
Zato se preoblečeta v ženski. Za dodatne zaplete poskrbi še Leo,
ki se zagleda v Meg, živahno, duhovito in privlačno nečakinjo
stare gospe. Meg obožuje gledališče in je zaročena z dolgočasnim
pastorjem. Tudi Megino življenje se obrne na glavo, ko spozna
sestrični Maxine in Stephanie…

INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC:
Vstopnice po 7 EUR se bodo prodajale v TIC-u , vsak ponedeljek,
sredo in petek od 13.00 do 19.00 ter torek in četrtek med 11.00 in
13.00 in uro pred predstavo.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20 ali Polonca Perkuš, 040 220 297

Sobota, 5. 3. 2022
TRAVNIK ČAROBNE LEPOTE
– GLEDALIŠČE LALANIT
Predstava Travnik čarobne lepote govori o vrednotah
prijateljstva, plemenitosti srca, spodbuja otrokovo ustvarjalnost in
zaupanje vase. Prijazna, nenasilna igrica govori o darovih, ki jih ima
vsak od nas skrite v sebi, o naši dragocenosti in notranji lepoti, zato
je lahko velika spodbuda vsakemu otroku na poti odraščanja, ko
je marsikdaj soočen z vrednotami, ki so v nasprotju z razvijanjem
ustvarjalne in srečne osebnosti. Ustvarjalke predstave menimo,
da otroci, tako kot pravzaprav tudi mi, njihovi starši in vzgojitelji,
v svojem vsakdanjem življenju potrebujemo tovrstno spodbudo.
Verjamemo, da je pomembno, da jo dajemo drug drugemu in
da je umetnost lahko čudovita priložnost, da nas spomni na tiste
preproste, a resnično pomembne stvari v življenju.
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice v predprodaji so
na voljo po 4,00 EUR – spremljevalec otroka ima prost vstop - v
pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek, sredo
in petek od 13.00 do 19.00, ter v torek in četrtek med 11.00 in 13.00
in uro pred predstavo. Na dan predstave so vstopnice v prodaji po 5
EUR.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20, Polonca Perkuš, 040 220 297, ali na
www.hramkulture.si

1. 3. - 31. 3. 2022

1. 3. - 31. 3. 2022

Torek, 1. 3. 2022

PROGRAM
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8. GLAZERJEV POSVET (IV.DEL):
»NAŠA DEDIŠČINA – OSEBNOSTI IN
NJIHOVE BIOGRAFIJE«

Kako gre pesnik z ljubeznijo pesem pet, kako z ljubeznijo zapoje
svet, kako se svet z ljubeznijo zaniha v ples, vedo učenci selniške
osnovne šole, ki bodo ob svetovnem dnevu poezije s pesmimi
polepšali svet.
Nastopajoči: učenci Osnovne šole Selnica ob Dravi. Mentorici
in koordinatorici: Danijela Krampl in Barbara Volmajer.
Organizator: OŠ Selnica ob Dravi
PROST VSTOP.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Danijela Krampl, danijela.krampl@os-selnica.si in
Barbara Volmajer, barbara.volmajer@os-selnica.si

V Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi v zadnjem
obdobju s partnerji strokovno poglobljeno in redno predstavljamo
teme iz naše preteklosti. Govorimo o naravni in kulturni dediščini,
ne pozabimo pa tudi na naše predhodnike, od katerih smo
preteklost in tradicijo podedovali. V petek, 18. marca, se med 9.00
in 14.00 ponovno snidemo, da bi se spomnili naših predhodnikov.
Govorili bomo o njihovih biografijah, njihovem delu, prispevku k
razvoju naših krajev in naroda. Vljudno vabljeni.
Prijave in informacije na: vili.rezman@gmail.com ali 051 374 488.
PRIČETEK: od 9.00 do 14.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Petek, 18. 3. 2022
PRIREDITEV OB
SVETOVNEM DNEVU POEZIJE

Nedelja, 20. 3. 2022
MUZIKAL »CVETJE V JESENI«
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Petek, 18. 3. 2022

Vsak pesnik je velik otrok.
In vsak otrok je mali pesnik.
Otroštvo je poezija življenja.
Poezija je otroštvo sveta.
Boris A. Novak

1. 3. - 31. 3. 2022
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PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20

Petek, 25. 3. 2022
MATERINSKI DAN

Sreda, 30. 3. 2022
REDNE URE PRAVLJIC ZA OTROKE
UDELEŽBA MOŽNA PO PREDHODNI NAJAVI.
Informacije: v ponedeljek in sredo od 13.00 do 19.00 in petek od
9.00 do 15.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi, tel.
št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si.
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi

Četrtek, 31. 3. 2022
TURISTIČNO DRUŠTVO
SELNICA OB DRAVI
VAS VLJUDNO VABI
NA PRIREDITEV »ZLATA VRTNICA«

Mamica moja, Maks Simončič
Krasno je sonce na nebu, lep njegov zlati sijaj,
toda vse lepše mi sveti mamice moje smehljaj.
Lepa je lunica mila, sij njen je čisto srebro,
toda milejše mi sije mamice moje oko.
Če bi smehljaj njen ugasnil, njeno zamrlo oko,
v sonca največjem sijaju, meni bilo bi temno.
To je dan, ko vse mame vabimo, da se poveselijo ob petju ŽPZ sveta
Marjeta, KUD Arnold Tovornik. V svet glasbe in zabave vas bodo
popeljali mladi selniški virtuozi. PROST VSTOP.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Drago Glažar, 041 789 422

Podelili bomo 20 pohval Zlata vrtnica in 2 plaketi Zlata vrtnica za
leto 2021. Hkrati se bomo javno zahvalili posebnemu nagrajencu
za prispevek pri uspešnem delu TD. Prireditev bomo obogatili s
kulturnim programom.
Informacije: TD Selnica ob Dravi, 051 632 310

1. 3. - 31. 3. 2022

Najuspešnejši izvirni slovenski muzikal, ponovno v Hramu kulture
Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
Cena vstopnic: 19 EUR, prodaja vstopnic v pisarni TIC-a v Hramu
kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek, sredo in petek od
13.00 do 19.00, v torek in četrtek med 11.00 in 13.00, ter uro pred
predstavo, ali preko sistema Mojekarte.si in na vseh Petrolih.
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1. 3. - 31. 3. 2022

PROGRAM

PONEDELJEK, 7. 3. 2022
IZOBRAŽEVALNO KARIERNO SVETOVANJE BREZPOSELNIM
- ANDRAGOŠKI ZAVOD
Informativno svetovanje brezposelnim osebam. Potrebna je
predhodna prijava.
PRIČETEK: 10.00
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše
TOREK, 8. 3. 2022
PRAZNOVANJE OB DNEVU ŽENA
PRIČETEK: 10.00
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše
ČETRTEK, 10. 3. 2022
KLEPET Z ŽUPANJO
PRIČETEK: 10.00
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše
TOREK, 15. 3. 2022
PREDAVANJE ZAVODA ALOJA - DEMENCA
Predstavitev zgodnjih znakov demence, razumevanje in potek
bolezni, spoznavanje strategij za lažje življenje z demenco.
Predavanje je namenjeno društvom in zainteresirani javnosti.
PRIČETEK: 10.00
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše
PONEDELJEK, 21. 3. 2022
DAN JANKA GLAZERJA
PRIČETEK: 10.00
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše
GLAZERJEVI DNEVI: 21. 3. – 24. 3. 2022

MEDGENERACIJSKI CENTER
PRIČETEK:VSAK DAN MED 9.00 – 16.00
LOKACIJA: Zavod Rast Ruše
URA

PON:

TOR:

9.00 10.00

Druženje ob
čaju

Druženje ob
čaju

10.00 11.00

Sproščanje z
jogo

11.00 12.00

SRE:

ČET:

PET

Druženje
ob čaju

Druženje
ob čaju

Druženje
ob čaju

Kreativno
šiviljski
kotiček,
Šola zdravja

Gibalne
aktivnosti,
sprehod

Aktivni
pilates

Ustvarjalne
delavnice

Različne
Različne
aktivnosti
aktivnosti po
po želji
želji
uporabnikov uporabnikov

Gibalne
aktivnosti,
sprehod

Različne
aktivnosti
po želji

Ustvarjalne
delavnice

13.00 15.00

Učna
pomoč

Učna pomoč

Učna
pomoč

Učna
pomoč

Učna
pomoč

15.00 16.00

Prostočasne
aktivnosti

Prostočasne
aktivnosti

Prostočasne
aktivnosti

Prostočasne
aktivnosti

Prostočasne
aktivnosti

Uporabnike vabimo, da za prihod v medgeneracijski center
uporabijo brezplačne prevoze za starejše, PROSTOFER. Za
naročilo prevoza pokličite brezplačno tel. št.: 080 10 10 ali
030 479 856, vsaj 3 delovne dni prej.
VSAK DAN od PONEDELJKA, 28. 2., do PETKA, 4. 3. 2022.
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PROGRAM MAREC

VSAK TOREK
KREATIVNO ŠIVILJSKI KOTIČEK
Starostnikom omogoča brezplačna manjša popravila in krpanje
oblačil.
PRIČETEK: 10.00
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše

SVETOVANJA

URA

PON:

9.00 10.00

Sprejem
otrok,
spoznavanje

10.00 11.00

TOR:

Zavod Rast svojim uporabnikom nudi različne oblike svetovanja:
SRE:

ČET:

PET

Sprejem
otrok,
Poslikava
obraza

Sprejem
otrok,
Sredin
izlet

Sprejem
otrok,
druženje

Sprejem
otrok,
druženje

Joga

Šola zdravja
Lutkovna
predstava

Sredin
izlet

Obisk
knjižnice

Likovne
delavnice

11.00 12.00

Družabne
igre

Pustno
rajanje

Sredin
izlet

Obisk
knjižnice

Likovne
delavnice

12.00 13.00

kosilo
Sprostitvene
aktivnosti

kosilo
Sprostitvene
aktivnosti

kosilo
Sprostitvene
aktivnosti

kosilo
Sprostitvene
aktivnosti

kosilo
Sprostitvene
aktivnosti

Potrebna je predhodna prijava, število udeležencev je
omejeno. Prispevek za hrano znaša 5 eur na dan (vključuje malico
in kosilo)
VSAK DAN od PONEDELJKA, 28. 2., do PETKA, 4. 3. 2022.
ORGANIZIRANO VARSTVO ZA OTROKE OD 1. DO 5.
RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Potrebna je predhodna prijava, število otrok je omejeno.
Prispevek za hrano znaša 7 eur na dan (vključuje malico, kosilo in
zdrav prigrizek)
PRIČETEK: VSAK DAN od 28. 2. – 4. 3. 2022 med 9.00 – 16.00.
LOKACIJA: Zavod Rast Ruše

TERAPEVTSKO SVETOVANJE mladostnikom, staršem
mladostnikov ter starostnikom in njihovim svojcem
PRIČETEK: vsako tretjo sredo v mesecu ob 17.00 (po predhodni
prijavi)
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše
(U)PRAVNO SVETOVANJE
Splošni (u)pravni nasveti, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
delitve premoženja, skrbništvo, stiki, preživnina, zapuščinski
postopki, …
PRIČETEK: vsako sredo od 9.00 do 10.00 in od 15.00 do 16.00 (po
predhodni prijavi)
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše
SVETOVANJE IN PODPORA PRI DEMENCI osebam v zgodnjih
fazah demence, svojcem, negovalcem oseb z demenco in
drugim
PRIČETEK: vsak tretji torek v mesecu ob 10.00 (po predhodni
prijavi)
LOKACIJA: Zavod RAST Ruše
MOŽNOST NAJEMA PROSTOROV
Zavod Rast Ruše nudi možnost najema prostorov za različne
dejavnosti in aktivnosti. Za več informacij nam pišite.

POSTANI UPORABNIK ali
PROSTOVOLJEC
Zavoda Rast Ruše!
in seveda PRIDI
na Mariborsko 31, Ruše.
Pokličite nas na 030/ 497-854
ali pišite na info@zavod-rast.si.
Uporabnike in obiskovalce Zavoda Rast prosimo,
da upoštevajo veljavne ukrepe za zajezitev bolezni
covid-19.
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AKTIVNE POČITNICE
PRIČETEK: 9.00-13.00
LOKACIJA: Zavod Rast Ruše

Posebnih pogojev ob prijavi ne bomo postavljali, z vsem srcem
bomo cenili in z odprtimi rokami sprejeli vsakogar, ki bo skupaj z
nami želel ustvarjati. Kot prostovoljec lahko sodeluješ pri:

Bodi del zgodbe,
POSTANI PROSTOVOLJEC!
Sodelujete lahko pri oblikovanju in izvedbi programa, kot so
pustovanje, kresovanje, martinovanje, OktobeRuše fest, Ruška
nedelja, Letni oder Ruše, rekreativni dnevi športa, aktivnosti na
Dravi, decembrske aktivnosti…

- organizaciji dogodkov in prireditev,
- promociji aktivnosti,
- pri operativni izvedbi,
- imate še vi kakšno idejo?
Soustvarjajte z nami, pridobite nepozabne izkušnje in izkoristite
ugodnosti, ki vam jih bo prineslo prostovoljstvo (prost vstop na
plačljive dogodke, malica in povračilo potnih stroškov v skladu
z zakonodajo, nepozabno druženje z ekipo, nastopajočimi,
udeleženci, edinstveno doživetje).
Veselimo se sodelovanja z vami.
Ekipa ŠPR

PUSTOVANJE V
ŠPORTNEM PARKU RUŠE
Juhuhu, PUST je tu!
Pustne maske vseh oblik in barv vabljene na pustni torek, 1. 3. 2021,
ob 17:00, v Športni park Ruše na pustno rajanje s Petrom Panom in
Zvončico (Zavod Enostavno Prijatelji).
Izbor in nagrade za najlepše maske, krofi, glasba in nepozabna
pustna zabava!

ŠPORTNI PARK RUŠE

ŠPORTNI PARK RUŠE

Prostovoljci in ekipa festivala Letni oder Ruše 2021, Foto: MP Produkcija/pigac.si

Programe Javnega zavoda Športni park
Ruše financira Občina Ruše.

Edinstveni ambient Športni park Ruše s svojimi notranjimi prostori
ponuja športno rekreacijo za vse generacije.
Rekreativni bazen in bazen za otroke nudita rekreativno plavanje
in številna vodna doživetja. Fitnes s kardio napravami in ostalimi
trenažerji omogočajo vadbo za vse mišične sklope in aerobno
vadbo. Wellnes center (s 5 savnami, whirpoolom, prostorom
za počitek) ponuja sprostitev ob prijetni glasbi in vodenimi
sprostitvenimi programi savnanja. V štiristeznem avtomatizirano
kegljišču je možna organizirana ali individualna vadba oz. rekreacija.
V kompleksu se nahaja tudi bar, kjer se lahko po rekreaciji sprostite,
osvežite, naberete moči in poklepetate z izbrano družbo. V baru vas
bo prijazno strežno osebje postreglo in razvajalo s pestro ponudbo
zdravih proteinskih napitkov, smoothie-jev in domačih ledenih
čajev.
Veselimo se vašega obiska.
Ekipa ŠPR
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ZA ZDRAVO TELO
V ŠPORTNI PARK RUŠE!

POKROVITELJI DNEVOV
GARAŽNA VRATA

1. 3. - 31. 3. 2022

GENERALNI
POKROVITELJ

ŠPORTNI PARK RUŠE

DONATORJI
.

MEDIJSKI POKROVITELJI

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

POKROVITELJI DNEVA

INFORMACIJE
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1. 3. - 31. 3. 2022

Informacije o prodaji vstopnic v delovnem času TIC-a:
Vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00
ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00 in uro pred dogodkom.
Tel.: 02 673 02 20
Javni zavod Center Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 26
2352 Selnica ob Dravi
tel. št.: +386 2 673 02 20
www.hramkulture.si
Miha Kranjčević
tel. št.: +386 2 673 02 22 ali 051 303 652,
e-pošta: miha.kranjcevic@selnica.si
www.facebook.com/hramkulture
Za nakup vstopnic lahko koristite tudi turistični BON21
(navodila na: www.hramkulture.si),
podrobne informacije na info@hramkulture,
tel.: 02/673 02 20.

